
1 van 2

Infoblad
Eigen Huis Vrienden- 
en Familiehypotheek
Uitleg dienstverlening en kosten

CONTACTFORMULIER

Als u interesse heeft in een Vrienden- en Familie-

hypotheek kunt u op de site een contactformulier 

invullen. Wij nemen dan contact met u op. 

SAMENWERKING MET JENS

U maakt voor de Eigen Huis Vrienden- en Familie-

hypotheek gebruik van de online omgeving die 

beschikbaar wordt gesteld door onze samenwer-

kingspartner Jens.nl (Jens.nl is een handelsnaam van 

Jens Onderlinge Hypotheken B.V., KvK-nr. 72467088, 

Hofplein 19 te Rotterdam). De leningsovereenkomst, 

die u al dan niet laat passeren bij de notaris, wordt 

opgemaakt in de online omgeving die Jens.nl aan u 

persoonlijk beschikbaar stelt voor het beheer van de 

leningsovereenkomst: het Eigen Huis Vrienden- en 

Familiehypotheek Dashboard.

In het Eigen Huis Vrienden- en Familiehypotheek 

Dashboard kunnen de maandelijkse betalingen door 

de financier en lener worden gemarkeerd als zijnde 

“betaald”/ “ontvangen”. Deze informatie strekt als 

bewijs tussen de financier en lener en is de basis 

voor bijvoorbeeld de fiscale jaaropgave. Ook kunnen 

bijvoorbeeld onderwerpen als extra aflossingen en 

het aflopen van de rentevastperiode in het dashboard 

worden aangekondigd en verwerkt.

KOSTEN

De volgende kosten gelden altijd wanneer u als  

financier zelfstandig een Eigen Huis Vrienden- en 

Familiehypotheek afsluit zonder advies:

• De eenmalige administratiekosten bedragen 

€ 299 (inclusief btw) voor het opmaken van de 

leningsovereenkomst zonder hypothecaire inschrijving..

• Tevens betaalt u jaarlijks administratiekosten ter 

hoogte van € 79 (inclusief btw) voor het administratief 

beheer van uw leningsovereenkomst. Deze kosten 

worden jaarlijks geïndexeerd.

• Als u besluit om de leningsovereenkomst door de 

notaris hypothecair in te laten schrijven gelden hiervoor 

aanvullende notariskosten. Wij werken samen met 

Nationale Notaris die aantrekkelijke tarieven hanteert 

voor onze leden. Kijk voor de actuele tarieven op 

Nationale Notaris. Ook kunt u ervoor kiezen om zelf een 

notaris te selecteren. Voor de hoogte van deze kosten 

zult u navraag moeten doen bij de betreffende notaris.

ROL EIGEN HUIS GELDZAKEN B.V.

Eigen Huis Geldzaken B.V. biedt u in samenwerking met 

Jens.nl het Eigen Huis Vrienden- en Familiehypotheek 

Dashboard aan. Door middel van dit dashboard wordt 

relevante informatie voor het tot stand brengen 

van een leningsovereenkomst geboden, kunnen 

leningsovereenkomsten worden gegenereerd en 

aansluitend, gedurende de looptijd, administratief 

beheerd.

Eigen Huis Geldzaken B.V. en Jens.nl baseren zich 

op de door de financier en lener ter beschikking 
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gestelde gegevens en nemen aan dat u de juiste en 

volledige informatie verschaft. Eigen Huis Geldzaken 

B.V. ondersteunt de financier en lener bij het tot stand 

brengen van een leningsovereenkomst en het beheer 

daarvan. Wij verzoeken u de gegevens altijd op juistheid 

te controleren en eventuele onjuistheden zo spoedig 

mogelijk aan ons door te geven.

Eigen Huis Geldzaken B.V. adviseert niet over het al dan 

niet verstrekken van een lening en is niet betrokken bij 

de besluitvorming omtrent het al dan niet verstrekken 

van een lening door een financier. Het verstrekken van 

een lening door een financier is volledig voor rekening 

en risico van de financier en lener. Eigen Huis Geldzaken 

B.V. doet geen aanbevelingen en treedt niet op als 

adviseur of opdrachtnemer van een financier, buiten het 

ter beschikking stellen van het Eigen Huis Vrienden- en 

Familiehypotheek Dashboard. De financier dient zelf te 

beoordelen of het verstrekken van een lening voor hem 

passend is en dient hiervoor desnoods extern financieel 

en/of fiscaal advies in te winnen.

HYPOTHEEKADVIES BENODIGD VOOR HET AFSLUITEN 

VAN EEN VRIENDEN- EN FAMILIEHYPOTHEEK?

Als u één van onze hypotheekadviseurs inschakelt dan 

zijn daar extra kosten aan verbonden:

• Is de Vrienden- en Familiehypotheek de enige 

lening die u afsluit dan bedragen de advieskosten 

maximaal € 1.424,-.

• Als u naast de Eigen Huis Vrienden- en 

Familiehypotheek ook een reguliere hypotheek afsluit 

via Eigen Huis Hypotheekadvies, dan maakt het advies 

over de Vrienden- en Familiehypotheek deel uit van 

de advies- en bemiddelingskosten voor de reguliere 

hypotheek. In dat geval zijn hier geen extra advieskosten 

aan verbonden. 

NIET TEVREDEN

Wij doen er uiteraard alles aan de samenwerking goed 

en plezierig te laten verlopen. Mocht u desondanks niet 

tevreden zijn, dan kunt u twee dingen doen:

1. Laat het ons weten

Wij hebben natuurlijk het liefst alleen maar tevreden 

klanten. Dus als u een klacht hebt over onze 

dienstverlening, horen wij dat graag zo snel mogelijk via 

eigenhuis.nl/klacht-indienen. Dan kunnen we meteen in 

actie komen en voor een oplossing zorgen.

2. Beëindig de samenwerking

U hebt geen verplichting om het gebruik maken van 

onze dienstverlening  voort te zetten als u dat niet wilt 

gedurende de looptijd van de lening. Indien u op enig 

moment geen gebruik meer wenst te maken van het 

Eigen Huis Vrienden- en Familiehypotheek Dashboard 

dan verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij 

genoodzaakt zijn de dienstverlening  te beëindigen 

hetgeen wij dan aan u kenbaar zullen maken. 

HEEFT U VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN U GRAAG.

Onze binnendienst is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.30 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bereikbaar via: (085) 08 11 536.

Dit is een uitgave van Eigen Huis Geldzaken B.V. (een 100% dochter van Vereniging Eigen Huis)
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